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V O L K S T U I N V E R E N I G I N GV O L K S T U I N V E R E N I G I N GV O L K S T U I N V E R E N I G I N GV O L K S T U I N V E R E N I G I N G     A A N S C H O TA A N S C H O TA A N S C H O TA A N S C H O T     

********NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS********    
jaargang 6 nummer 10: 1 augustus 2021 

Van voorzitter Wim: “Het is phytophthora-weer!!” 
Het lijkt erop dat we ook de komende jaren lange droge perioden en ook intense stortbui-
en kunnen verwachten. Kunnen we anticiperen op deze omstandigheden? Dat is een 
goede vraag voor de komende jaren.  
Deze natte julimaand met toch wel redelijk hoge temperatuur heeft de Phytophthora in-
festans toegeslagen. Gelukkig hebben we aardappelen die behoorlijk resistent tegen Phy-
tophthora zijn. Toch zie ik nu wel wat plekjes op het aardappelblad verschijnen. Ik knip bij 
mijn midden-vroege aardappelen het loof er nu af. De aardappelen zijn groot genoeg. 
Voorlopig laat ik ze wel in de grond zitten en rooi steeds alleen wat ik gebruik.  

De tomaten buiten zijn in tegenstelling tot de afgelopen 3 
jaren helemaal verloren. Ook op de stelen en op de tomaten 
zit deze waterschimmel. In de kas gaat het beter. Wel heb ik 
blad af moeten snoeien.  
De schimmel moet eerst hechten aan de plant en vervol-
gens maakt hij een heel scherp uitsteeksel dat door de huid 
prikt. Onderzoekers in Wageningen zijn nu bezig om de 
plant te behandelen met een stof waardoor de schimmel niet 
kan hechten. 
Phytophthora-vrije tomaten heb ik nog niet gevonden. Ik blijf 
wel selecteren om toch de wat minder besmettelijke eruit te 
halen. Ik hoor graag van jullie of er rassen zijn die eruit 
springen! 
 

Van de tuinbeheerders Caroline en Paul: 
                        “Wijziging datum onderhoudsdag!” 
 
De datum voor de jaarlijkse Tuinonderhoudsdag is gewijzigd. De nieuwe 
datum is: Zaterdag 4 september 2021 
Volgende Nieuwsbrief meer informatie, maar zet de datum in je agenda! 

 

RATTEN 
Ze zijn er nog steeds! Maar wij willen ze niet op ons terrein. Dus… 

• Ruim je rommel op!!! 

• Zorg dat er geen schuilplaatsen op je tuin beschikbaar zijn 

• Leg geen etenswaren klaar 
Waar aan te herkennen? 

• Uitwerpselen (ongeveer 1 cm groot) in hoeken of onder 
planken 

• Een ammoniak- of muskusgeur 

• Gaatjes in vuilniszakken 

• Beschadigde verpakkingen 

• Holen in de tuin: meestal onder schuren, tuinplanken of composthopen 
Mocht je onverhoopt toch ratten of sporen van ratten aantreffen, dan vragen we je dringend dit te melden 
bij het tuinbeheer en/of het bestuur.  Bedankt voor je medewerking! 
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Van Tuinbeheerder Caroline: ”Maak de paden vrij!” 
Ton Blokvoort meldde mij, dat hij bij het grasmaaien langs de diverse tuintjes re-
gelmatig wordt gehinderd door uitstekende takken, brandnetels of loshangend 
ijzerdraad, waar hij zijn armen en benen aan bezeert. 
Bekijk eens of jouw tuin een gevaar oplevert voor de grasmaaiers en tref zonodig 
maatregelen. 
Tegelijkertijd wil ik er nog graag even op wijzen dat volgens het Huishoudelijk 

Reglement aan de rand van je perceel een strook van 10 cm plantvrij moet zijn. Hierdoor kan 
de maaimachine er gemakkelijk langs. Belangrijk hierbij is dat de plantvrije zone niet te diep 
ligt. Het wiel van de grasmaaier blijft anders steken in de diepe geul. Hartelijk dank voor ieders 
medewerking namens de grasmaaiers Ton, Paul, Terry, Max en Willie 

 

Fotobericht vanuit LlMBURG: het zal je maar overkomen! Sterkte gewenst! 

        
 

 MMMM 
Monique’s Moestuin Maaltijd van de Maand: 

Bloemkool met hazelnoten-broodkruim 
 
Ingrediënten voor 4 personen: 

• 1 bloemkool 

• 50 gram broodkruim of panko 

• 25 gram hazelnoten 

• 2 teentjes knoflook 

• 1 chilipeper (zonder zaadlijst en zaadjes) 

• 2 eetlepels peterselie 

• evt. peper en zout 

• boter en olie 
 

Bereiding: 

• hak de hazelnoten fijn 

• smelt de boter in een koekenpan en voeg de 
broodkruim en de hazelnoten toe 

• roerbak dit totdat het goudbruin en krokant is 

• laat het uitlekken op keukenpapier 

• maak kleine roosjes van de bloemkool 

• snijd de knoflook, chilipeper en peterselie fijn  

• verhit de olie, doe de bloemkool samen met de knoflook en chilipeper in de koekenpan 

• bak dit totdat de bloemkool mooi bruin en zacht is 

• voeg de peterselie toe 

• bestrooi de bloemkool met het hazelnoot-broodkruim 
Eet smakelijk! 
 


